
 
  
Stichting Kinderdagverblijf Brabant heeft één kleine locatie met een verticale groep en een kleine 
babygroep. Op de verticale groep is plaats voor maximaal 16 kinderen en op de babygroep is plaats 
voor maximaal 3 baby’s. 
 
Door de wetregelgeving is een kinderopvangorganisatie verplicht dat er altijd vier ogen aanwezig 
moeten zijn. 
Dit kan zijn; 

• Of één pedagogisch medewerker met achterwacht.  
Een achterwacht is een volwassen persoon die aanwezig is in het gebouw en mee kan kijken 
of hulp kan bieden bij noodsituaties.                          

• Of één pedagogisch medewerker met camera bewaking. 
Camera beveiliging kan van buitenaf, maar de persoon moet wel binnen 15 minuten ter 
plaatse kunnen zijn. 

Stichting Kinderdagverblijf Brabant kiest er bewust voor om altijd minimaal twee pedagogisch 
medewerkers in te plannen. Ook al is er maar (bijvoorbeeld) één kind aanwezig, wij maken geen 
gebruik van een achterwacht of camera. 
 
Het idee dat er maar één pedagogisch medewerker met 6 kinderen op de groep aanwezig is, vinden 
wij als organisatie geen prettig idee. De medewerker kan ook onwel worden, vallen of er kan een 
situatie ontstaan waardoor er direct hulp moet zijn voor de kinderen. Door deze werkwijze te 
hanteren is er altijd een gekwalificeerde pedagogisch medewerker aanwezig. 
 
Onze medewerkers hebben allemaal vaste dagen en uren, en een vast contract dus de kinderen 
blijven tot dat ze naar school gaan bij dezelfde medewerkers.  
 
Andere kinderopvangorganisaties werken vaak meer met oproep uren en kunnen meer schuiven met 
de inzet van pedagogisch medewerkers. Als er minder kinderen zijn kunnen er medewerkers naar 
huis gestuurd worden of ze kunnen op een andere groep invallen. Hierdoor krijgen de kinderen vaker 
te maken met verschillende gezichten en groepen.   
 
Om kwaliteit te garanderen hebben onze pedagogisch medewerkers al hun kwalificaties al gehaald 
die volgens de nieuwe wet verplicht zijn;  

• 3F taalniveau  

• Kwalificatie Werken met baby’s 

• EHBO voor kinderen en BHV  

• Beleidsmedewerker 

• Pedagogisch Coach 
 

• Gezonde kinderopvang 

• VVE Startblokken  



Tevens is er een eigen pedagogisch coach/beleidsmedewerker in dienst die altijd boventallig werkt 
en niet meegerekend is in de BKR. (beroepskracht-kindratio).  
  
Daarnaast werken we met het VVE programma Startblokken waar de pedagogisch medewerkers ook 

jaarlijks bijscholing voor volgen bij een externe trainer. Op deze manier kunnen we nieuwe 

ontwikkelingen implementeren en de kinderen optimaal stimuleren in hun ontwikkeling. De 

activiteiten worden afgestemd op de behoeften en interesse van de kinderen. Daarnaast werken wij 

met een kindvolgsysteem waarbij we nauwlettend kunnen bijhouden waar de kinderen staan en 

welke ontwikkelingsgebieden nog in ontwikkeling zijn. Op deze manier kunnen we hier op 

anticiperen en alle kinderen begeleiden op een manier die bij het kind past. De organisatie heeft de 

bewuste keuze gemaakt om geen VVE locatie te zijn doordat er niet genoeg kindplaatsen zijn om een 

volledige VVE groep op te zetten naast de reguliere groepen. De kwaliteit van het VVE is echter zo 

belangrijk, dat de werkwijze van Startblokken als een rode draad door het pedagogisch beleid loopt. 

Op deze manier profiteren de kinderen van 0 tot 4 jaar allemaal van het VVE activiteiten programma.  

Door alle bovenstaande kwaliteitsregelingen komen onze loonkosten ook een stuk hoger uit, dus ook 
het uur tarief, maar dat komt allemaal ten goede aan de kwaliteit van de kinderopvang.  
 
Om het juiste uur tarief te berekenen kunt u op onze site via knop “bereken uw kosten en uurtarief” 
het juiste tarief laten berekenen. Na de berekening kunt u dit openen in een PDF waar de uren staan 
en het uur tarief wat u nodig heeft voor de aanvraag Kinderopvangtoeslag. Ook kunt u daar zien wat 
het u netto aan de kinderopvang gaat kosten. 
 
Voor vragen kunt u ons altijd bellen. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Corrie 
 


